
Dayanak

MADDE
ortaöğreti

BuRsA iL MiLLi nĞiriıı.r MüDüRLtrĞü ( NİLüFER İMKB FEN LisEsi MüDüRLüĞü )iı.ı suRse roxıir üNivsnsirnsi ARAsINDA
sosyAı, vn sili§üsnı. işninriĞi rnoToKolü

l: 07/09/20|3 tarihli ve 28758 sayıh Resmi Gazete'de yaynnlanaı Milli Eğitim Bakanlığı
m Kurumları Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2: Bu protokolün amacı Bursa Teknik üniversiıesi RektörIüğü ile Bursa iü Miıli Eğitim Müdürlüğü
(Nilüfer iMKB Fen Lisesi Müdürliiğü) arasında sosyaI ve bilimsel jşbi;ıiğini gerçekleştirmeüir.

Tarallar

MADDE 3: Bu protokol Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Bursa i| ı,ıiıı; rgitim Müdürlüğü (Nilüfer
İMKB Fen Lisesi Müdürlüğü) arasında imzalanmışttr. Protofolün diğer maddelerinde taraflar üniversite ve
lise olarak anı lacaktır.

Tanımlar

MADDf, 4: Bu protokolde geçen;

Üniversite, Bursa Teknik Üniversitesini

Lise, Nilüfer iMKB Fen Lisesi Müdürlüğünü

ifade etmektedir.

Genel Hükümler

MADDE 5:

a) Lisenin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin
değerlendirilmesi, öğetim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden
geliştirilmesi veya eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Üniversite tarafından uygun görülen
şartlarda uzmanlık desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda Üniversite öğretim elemanlarınca Lise'de gerekliyse
ilgili etik kuruldan izin alınarak taraflarca uygun görülecek koşullarda veri toplanabilecek, araştırma
yapılabilecektir.

b)Lise öğrencilerinin Ünivenite tarafından uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda Üniversite'nin
akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesine ve birimlerde bulunan laboratuvarlarda öğetmenleri
nezaretinde gözlem yapmasına gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak imk6n tanınacaktır.

c) Lise öğretınenleri, Üniversite kütüphanesinden kitapları yerinde inceleyerek yararlanabilecektir.

ç) Taraflarca uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda Üniversite öğretim üye|eri tarafından Lise
öfrencilerine ders verilecektir.

d) Lise'de bilim eğitimini geIiştirmek amacıyla yapılacak çalışmaIarda oluşturulacak komisyonlara
Universite tarafından uygun görülen şartlarda personel desteği sağlanacaktır.

e) Lise öğrencilerinin, Üniversite'nin d[zeırleyeceği bilim. spor ve kültürel eıkinliklerden uygun görülenlere
katılmasına ve uygun görülen etkinliklerde Üniversite'den Lise'ye konuşmacıların gelmesine imkin
sağlanacaktır.

| Üniversite ve Lise tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere ortak proje{
önerileri hazır[anması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususlarun{y'

ü\
taraflarca uygun görüIen çerçeve ve kapsamda iş birliği yapabilecektir



g) Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi dahilinde Üniversite ve Lise arasında bilim eğitimi alanında işbirliğini
geliŞtirmek amacıyla bilim, teknoloji, mühendislik, sanat/tasarım ve matematik eğitiminin geliştirilriesi
(STEAM), Lise öğetim programlarının uluslararası akreditasyonu gibi çalışmalarııİyanı sıra-bu konulara
katkıda bulunabilecek insan kaynağının yetiştirilebilmesi için şonsoİların dakatkılarıyla Lise ve Üniversite
arasında işbirliği yapılacaktır.

Protokolde Değişiklik

MADDE 6: İŞbu Protoko] hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle değişiklikler
yapabiIecektir. Bu değişiklikler ek bir protokolle hüküm altına alınacaktır.

Süre

MADDE 7: İŞbu protokol imzalandığı tarihten itibaren l yıl geçerli olacaktır. Süre bitiminde işbu protokol
tarafların hiçbir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kenditiğinden sona erecektir. Süre bitiminde tarafların
mutabakatı ile protokol siiresi uzatılabilir.

Protokol Feshi (Sona Erdirme)

MADDE 8: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü (Nilüfer iMKB Fen
Lisesi Müdürlüğü) bu protokolü tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır.

Yasal İkametgAhlar

MADDE 9: Taraflar aşağıda yazıh adresleri kanuni ikametgih olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere
yapılacak olan tebligatlar geçerli olacaktır.

a) Bursa Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 l63l0
Y ı|dırım/BURSA

b) Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü, Eski odun Pazarı Mevkii Çarşamba Semti Yeni Hükümet Konağı A
Blok l6050 Osmangazi/BURSA

c) Nilüfer İIUKB Fen Lisesi Müdürlüğü, Odunluk Mahallesi, Erdoğan Binyücel Caddesi, No:33,
Niliifer/BURSA

Adres bilgilerinin değişmesi halinde taraflar birbirlerine değişiklikten itibaren en geç l (bir) hafta içinde
yazılı olarak bildirimde bulunacaklardır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış olan tebligat geçerli sayılacaktır.

Yürürlük
MADDE 10: İşbu protokol 03106/202l tarihinde 2 (iki) sayfa ve 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim edilmiş
olup, protoko|ün l (bir) nüshası Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüği,i, | (bir) nüshası da Nilüfer İMKB Fen
Lisesi Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir. İşbu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
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